
सचूना नोट 

 

घोषणापत्रको प्रशासन वा गहृ मन्त्त्रालय ववभागको गहृ मावमला सोधपछु  

केन्त्रमा व्यविगत प्रयोगको लावग शपथ खाएको/ पवुि  

 

यो गैर-सरकारी वनकायहरुद्वारा आवश्यक शपथ/ पिुीको रुपमा वा घोषणाको प्रशासन खोविरहकेो मावनसहरुको सदस्यहरको लावग गृह 

मन्त्त्रालय ववभाग ("एचएडी") को गृह मन्त्त्रालय सोधपुछ केन्त्रहरु (यहााँवभत्रको "सोधपुछ केन्त्रहरु" को रुपमा उल्लेख गरेको) को गृह 

मन्त्त्रालय सोधपछु केन्त्रहरुमा उपलब्ध स्वतन्त्त्र सेवा हो ।  

 

सेवाको  समयभागहरु 

यो सोधपुछ केन्त्रहरुले तोककएको समय भागहरुमा घोषणा/ शपथ/ पुिीहरुलाई व्यवस्थापन गददछ । सेवा (यसअन्त्तगदत "सेवा खोवि 

गनेहरुको" रुपमा उल्लेझ गररएको) प्रयोग गनद चाहने सावदिवनक सदस्यहरुले सेवाको समय भागहरुको उपलब्धता पुवि गनद सुरुमा न ै

प्रासंवगक सोधपुछ केन्त्र हनेुदपछद वा एचएडी वेबसाईट खोज्नुपददछ । सोधपछु केन्त्रहरुको ठेगाना र टेवलफोन नम्बरको सूचीहरुको सूची 

पररवशिमा छ । सेवा खोज्नेहरुको लावग तयारी कायदको लावग सोधपछु कायदमा १५ वमनटेभन्त्दा पवहला आइपगु्न सुझाब कदइएको छ 

(उदाहरणको लावगिः फारामको समाप्ती र सान्त्दर्भदक कागिात (हरुको) छाप हाल्न े। 

 

कायदप्रकियाहरु 

सेवा खोज्नेहरु व्यविगत रुपमा सोधपुछ केन्त्रहरु हनेद न ैपछद, र वनिको पररचय प्रमावणत गनदको लावग वनिको नाम र फोटो (उदाहरणको 

लावग पररचयपत्र) देखाउने वनिको सक्कली वैध पवहचानको कागिात पवन वलएर आउाँदछ । वनिले एचएडीद्वारा कदइएको तोककएको 

फाराम (घोषणा वा बकपत्र/ पुिी) परूा गनुदपछद, र यकद आवश्यक परेमा, तोककएको फाराममा देखाइएका (हरु) िस्तै सहयोगी 

कागिातहरु संलग्न गररएका छन् । अवन्त्तममा, वनिल ेआयिुहरुको शपथहरुभन्त्दा अगावड घोषणा वा शपथ/ पिुी पढ्नुपछद   

 

यकद सेवा खोज्नेहरु आवधकाररक भाषा (िस्त ैचाईवनि वा अङ्ग्रेिी) भनें, एचएडील ेगैर-सरकारी संगठनद्वारा गररन ेठाउाँको अनुवाद 

सेवाको प्रावधानको लावग समयभाग बुक गनछे ।  

 

सेवा खोज्नेहरुले त्यो व्यवि पवन छान्नुपछद िो आवधकाररक भाषा र भाषा/ प्रान्त्तीय भाषाको रुपमा पररवचत छ िुन सेवा खोज्नेहरु 

अनुवादकको रुपमा काम गनद सक्दछ ।   

 

थाहा पाई राख्नपुन ेकुराहरु  

सेवा खोिी गनेहरुले घोषणा वा वकपत्ररु/ पुिीका ववषयवस्तुहरु सााँचो हुन् भनेर सुवनवित गनद पछद, र गलत घोषणा/ बयानहरु बनाउने 

कानुनओ विम्मेवारी र पररणाम भोग्नुपददछ । अपराध अध्यादेश (क्याप. २००) को खण्ड ३६ अनुसार, काननुी घोषणामा िानीिानी र 

ईच्छाले गलत बयान कदन्त्छ भनें अपराधको दोषी हुनछे र अवभयोगलाई २ वषदसम्म कारावास र िररवानाको विम्मेवार हुनछे । अपराध 

अध्यादेशको दफा ४० अनुसार, कुनै व्यविले ईच्छाले गलत रहकेो वा सत्य नरहकेो थाहा नभइ बकपत्रलाई प्रयोग गरेमा, त्यस्ता 

वकपत्रहरुको वाचा वलइनेछ, अपराधको दोषी हुनछे र ७ वषदसम्मको िन्त्मकैद र िररवाना भोग्न विम्मेवार हुनछे ।    

 

घोषणा गरेको बेलामा, सपथ ललाँदा वा पिुी गदाद गवम्भरताको भावना आवश्यक छ । यस प्रभावको लावग,  सेवा खोिी गनेहरु 

वनिहरुलाई त्यस्तो गनद अयोग्य हुाँदाम्म प्रकियाको समयसम्म सीधा बस्नुपछद ।    

 

गहृ मावमला ववभाग 

म े२०२१                                                                                                                                             

Nepali  



पररवशि 

गहृ मावमला सोधपुछ केन्त्रहरु 

 

नाम ठेगाना टेवलफोन नम्बर खलु्ला हुन ेसमय 

केन्त्रीय र पविमी गहृ मावमला सोधपछु केन्त्र िी/ एफ, हाबदर भवन, ३८ वपयर रोड, केन्त्रीय, हङकङ 2189 2819  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

पूवीय गृह मावमला सोधपुछ केन्त्र िी/ एफ, ईस्टनद ल कोटद वबलल्डगं, २९ ताई अन वस्िट, साई 

वान हो, हङकङ 

2886 6531  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

दविणी गृह मावमला सोधपुछ केन्त्र 

 

िी/ एफ, ओसन कोटद, ३ एबरवडन प्रया रोड, एबरवडन, 

हङकङ 

2814 5720  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

वान चाई गहृ मावमला सोधपछु केन्त्र िी/ एफ, २'ओ ब्राइन रोड, वान चाई, हङकङ 2575 2477  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

काउलुन वसटी गृह मावमला सोधपछु केन्त्र 

 

एलिी/ एफ, काउलुन वसटी सरकारी कायादलयहरु, ४२ 

बेल ेवस्िट, हुङ होम, काउलुन 

2621 3401  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

क्यून टोङ गहृ मावमला सोधपछु केन्त्र िी/ एफ, ईिकोर, ३९८ क्यून टोङ रोड, क्यून टोङ, 

काउलुन 

2342 3431  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

साम सूई पो गृह मावमला सोधपुछ केन्त्र 

 

िी/ एफ, चेङ सा वान सरकारी कायादलयहरु, ३०३ चेङ 

सा वान रोड, साम सूई पो, काउलुन 

2728 0781  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

वोङ ताई वसन गहृ मावमला सोधपुछ केन्त्र 

 

एकाई २०१, २/ एफ, लङू चेङ कायादलय ब्लक, १३८ लूङ 

चेङ रोड, वोङ ताई वसन, काउलुन 

2322 9701  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

याउ वसम गहृ मावमला सोधपछु केन्त्र 

 

िी/ एफ, मोङ कक सरकारी कायादलयहरु, ३२ वलयुन वान 

वस्िट, मोङ कक, काउलुन 

2399 2111  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

टापु गहृ मावमला सोधपुछ केन्त्र (चेङ चाउ) िी/ एफ २२ सान वहङ वस्िट, चङे चाउ 2981 1060  सोमबार- शुिवार वबहान ८:४५- सााँझ ६:४५ 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

टापु गहृ मावमला सोधपुछ केन्त्र (मूई वो) िी/ एफ, मूई वो सरकारी कायादलयहरु, २ नाङ कोङ वान 

रोड, मूई वो, लान्त्ताउ टाप ु

2984 7231  सोमबार, बधुबार र शिुवार वबहान ९:००- सााँझ 

६:०० बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु 

बाहेक) 

टापु गहृ मावमला सोधपुछ केन्त्र (टुङ चङु) 

 

१/ एफ, तुङ चुङ पोि अकफस वबलल्डंग, ६ मेई तुङ वस्िट, 

लान्त्ताउ टाप ु

2109 4953  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

क्वाई वसङ गहृ मावमला सोधपछु केन्त्र २/ एफ, क्वाई वहङ सरकारी कायादलयहरु भवन, 

१६६-१७४ वहङ फोङ रोड, क्वाई चुङ, नयााँ िेत्रहरु 

2425 4602  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

उत्तरी गहृ मावमला सोधपछु केन्त्र िी/ एफ, उत्तरी विल्ला सरकारी कायादलयहरू, ३  वपक 

फूङ रोड, फानवलङ, नयााँ िेत्रहरु 
2683 2913  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

साई कुङ गहृ मावमला सोधपुछ केन्त्र िी/ एफ, साई कुङ चुङ क्वान ओ सरकारी कम््लेक्स, ३८  

पुङ वसङ रोड, हाङ हाउ, चङु क्वान ओ, नयााँ िेत्रहरु 
3740 5347  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

सा रटन गहृ मावमला सोधपछु केन्त्र 

 

िी/ एफ, सा तीन सरकारी कायादलयहरु भवन, १ वसङ वो 

चे रोड, सा तीन, नयााँ िेत्रहरु 
2606 5456  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

ताई पो गृह मावमला सोधपुछ केन्त्र 

 

िी/ एफ, ताई पो सरकारी कायादलयहरु भवन, १ वतङ 

कक रोड, ताई पो, नयााँ िेत्रहरु 
2654 1262  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

चून वान गृह मावमला सोधपछु केन्त्र 

 

१/ एफ, चून वान बहु-तल्ला कारपाकद  भवन, १७४- २०८ 

क्यासल वपक रोड, चून वान, नयााँ िेत्रहरु 
2492 5096  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

तुन् मून गहृ मावमला सोधपछु केन्त्र २/ एफ, तुन् मुन सरकारी कायादलयहरु भवन, १ तुन् हाई 

रोड, तुन् मुन, नयााँ िेत्रहरु 
2451 1151  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

यून लङ गृह मावमला सोधपुछ केन्त्र 

 

िी/ एफ, यून लङ विल्ला कायादलय  भवन, २६९ क्यासल 

वपक रोड, यून लङ, नयााँ िेत्रहरु 
2474 0324  सोमबार- शुिवार वबहान ९:००- सााँझ ७:०० 

बिेसम्म (सावदिवनक वबदाका कदनहरु बाहके) 

 


